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Normatīvais pamats

• Valsts valodas likuma 18. p.:
(1) Latvijas Republikā vietu nosaukumi veidojami un lietojami valsts

valodā.

(4) Lībiešu krasta teritorijā vietu nosaukumi .. tiek veidoti un lietoti arī
lībiešu valodā.

(5) Nosaukumu veidošanu un lietošanu reglamentē Ministru kabineta
noteikumi.



Normatīvais pamats

• MK 10.01.2012. noteikumi Nr. 50 «Vietvārdu informācijas noteikumi»:
• nosaka vietvārdu veidošanas, piešķiršanas, apstiprināšanas, uzkrāšanas,

publiskošanas, izmantošanas, saglabāšanas un aizsardzības kārtību;
• atšķirībā no iepriekšējā regulējuma – vienuviet apkopotas visas tiesību normas,

kas attiecināmas uz vietu nosaukumiem jeb toponīmiem;
• 16. p.: «Pēc personas vai institūcijas rakstiska pieprasījuma atzinumu par

vietvārda atbilstību šo noteikumu prasībām sniedz Valsts valodas centrs.
Atzinumu sagatavo Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas
Vietvārdu apakškomisija. Valsts valodas centra atzinums ir saistošs [šo
noteikumu III nodaļā minētajām] vietvārdu piešķīrējinstitūcijām.»



VVC LVEK Vietvārdu apakškomisija

• izveidota 2012. gada 18. martā ar VVC direktora rīkojumu Nr. 3-1.4/66
• apakškomisijas sastāvu veido 3 ģeogrāfijas / kartogrāfijas speciālisti (LĢIA) un 6 valodniecības

speciālisti (LU LaVI un VVC)
• sastāvs atjaunināts ar 18.05.2016. rīkojumu Nr. 3-1.4/78
• nolikums (apstiprināts ar 19.03.2012. rīkojumu Nr. 3-14/45) paredz:
• Vietvārdu apakškomisijas uzdevums – sekmēt valodas kultūrvides sakārtošanu, īpaši veicinot

valstij raksturīgo vietvārdu atjaunošanu un aizsardzību;
• apakškomisijas sēdes notiek ne retāk kā reizi divos mēnešos;
• sēdēs izskata aktuālos vietvārdu aizsardzības jautājumus, kā arī sagatavo lēmumu un atzinumu

projektus par oficiālo vietvārdu un oficiālo paralēlnosaukumu piešķiršanu ģeogrāfiskajiem
objektiem, vietvārdu statusa maiņu un rakstības formas precizēšanu



Praktiskais veikums

• atzinumi un lēmumi par konkrētu vietvārdu izvēli un to statusa noteikšanu
dažādiem ģeogrāfiskajiem objektiem, piemēram:

• 2012 – navigācijas kartēs un publikācijās lietoto vietvārdu saraksts (LJA) – upju,
upeslīču, salu, pussalu, sēkļu, bāku u. c. hidroģeogrāfisku objektu nosaukumu
pareizrakstības normēšana

• 2013 – Daugavpils novada pagastu ēku nosaukumu saraksts (VZD) – no 202 ēku
nosaukumiem par atbilstošiem atzīti 25 nosaukumi; par daļēji atbilstošiem – 18;
par neatbilstošiem un precizējamiem – 154; par formāli atbilstošiem, tomēr
papildus noskaidrojamiem un eventuāli precizējamiem – 5 ēku nosaukumi



Praktiskais veikums

• 2014 – izvērtēti Jēkabpils nov. pašvaldības priekšlikumi vietvārdu rakstības formas
precizēšanai, standartizējot attiecīgo ģeogrāfisko objektu nosaukumu pareizrakstību un
priekšroku dodot šo vietvārdu senākajām izloksnes formām

• saskaņoti dažu pašvaldību iesniegtie lēmumu projekti par nosaukumu piešķiršanu jaunām
ielām (Paula Valdena ielai un Boļeslava Sloskāna ielai Rīgā); par ielu pārdēvēšanu
(Ludmilas Azarovas iela Carnikavā); par oficiālā vietvārda piešķiršanu mežiem
pašvaldības teritorijā (Kārniņu mežs, Lediņu mežs un Strautnieku mežs Jelgavā)

• noraidīti priekšlikumi nekustamā īpašuma nosaukuma maiņai: no "Vāvuļas" uz
"Vrindavan", no "Vecbeitiņi" uz "Villa Dolce Vita", no "Krieviņi" uz "Skrastiņu
rezidence", no "Koklītes" uz "Rančo", no "Lauču Lejas" uz "Hi-Tech Park", no "Kaplūži"
uz "Kaplūžmuiža"; adresācijas objektu nosaukumi "Misiņa ceļš Nr. 1" un "Ritl"



Praktiskais veikums

• 2015 – precizēta atsevišķu ģeogrāfisko objektu nosaukumu rakstības forma:
Aristīda Briāna iela un Zemitāni / Zemitānu stacija (Rīgā)

• atbalstīts priekšlikums dabas objekta nosaukuma maiņai no «Valmieras Stāvie
krasti» uz «Gaujas Stāvie krasti (Valmierā)»

• 2016 – atbalstīts priekšlikums nekustamā īpašuma nosaukuma maiņai no
«Mežmaļi» uz «Oneri / Oneras»

• precizēta dabas objekta nosaukuma rakstības forma: Tīturga (Ķekavas nov.)
• noraidīts priekšlikums oficiālā paralēlnosaukuma Melnezers piešķiršanai

ūdenstilpei Čornojes ezers (Ludzas nov. Briģu pag.)



Īpašie izaicinājumi

RD iniciatīvas jaunu ielu nosaukumu piešķiršanā / pārdēvēšanā:
• Ērgļu ielas daļa ⇨ Sergija iela / Sv. Sergija klostera iela 
• Birzes ielas daļa⇨ Valentīna Pikuļa aleja 
• meža ceļš Daugavgrīvā⇨ Valentīna Pikuļa taka 
• iela bez nosaukuma⇨ Georga Kūfalta iela 
• Ķengaraga ielas daļa⇨ Franča Trasuna iela 
• Esplanādes daļa⇨ Jaņa Rozentāla laukums
• Biķernieku ielas posms⇨ Viļa Ģelbes iela 



Kuriozi

• privātpersonas iecere Pierīgā (Babītes nov.) būvējamiem t. s.
ekociematiem piešķirt nosaukumus Putinka un Medvedevka

• privātpersonas publiski pausta neapmierinātība ar, viņasprāt, rupjo ciema
nosaukumu Dirši (Rēzeknes nov. Ilzeskalna pag.)

• ierosinājums atjaunot vēsturisko Daugavpils nosaukumu Dinaburga



Pastāvīgs izaicinājums

• Vietvārdu datubāzē esošo dabas objektu nosaukumu statusa izvērtēšana un
atzinumu gatavošana Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai par oficiālo
vietvārdu un oficiālo paralēlnosaukumu piešķiršanu, vietvārda statusa maiņu vai
rakstības formas precizēšanu

• praktiski – apjomīgu vietvārdu sarakstu analīze no valodniecības viedokļa,
izvērtējot arī ģeogrāfijas un kartogrāfijas speciālistu sniegto papildinformāciju

• prognoze: pirmais atzinums – tuvākajās dienās, nākamais – tuvāko mēnešu laikā



Kontaktinformācija
• Valsts valodas centrs

Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010
tālr. 67331814

e-pasts: info@vvc.gov.lv
http://www.vvc.gov.lv

• Dr. philol. Agris Timuška
Valsts valodas centra galvenais lingvists

tālr. 67221281
e-pasts: agris.timuska@vvc.gov.lv


